Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ
№ 1024

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.06.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, по реда на чл.35,
ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публично
оповестен конкурс.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал.1, чл.35, ал.1 и
чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал.1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21,
ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация,

Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2015 година, приета с Решение № 900/26.02.2015 година на
Общински съвет Смолян в частта на т. 3.2.1, (описание на имотите за продажба,
буква А – По чл. 35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и
вещи – частна общинска собственост) в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, както следва:
Поземлен имот №005052 с площ 2.337 дка (две цяло триста тридесет и седем
декара) в землището на с. Полковник Серафимово, местност „Яньовско блато“,
община Смолян, с начин на трайно ползване: ливада, при граници: поземлен имот
№005050, поземлен имот №005051, поземлен имот №077001 и поземлен имот
№005465, съгласно скица №К02603/11.05.2015г. от Общинска служба по земеделие
– Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1839/11.06.2015г.
2. Приема справедлива пазарна стойност на Поземлен имот №005052 с площ
2.337 дка (две цяло триста тридесет и седем декара) в землището на с. Полковник
Серафимово, местност „Яньовско блато“, община Смолян, с начин на трайно
ползване: ливада, при граници: поземлен имот №005050, поземлен имот №005051,
поземлен имот №077001 и поземлен имот №005465, съгласно скица
№К02603/11.05.2015г. от Общинска служба по земеделие – Смолян, актуван с Акт
за частна общинска собственост №1839/11.06.2015г., като първоначална в
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публично оповестения конкурс в размер на 1550 лева (хиляда петстотин и петдесет
лева).
3. Открива процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на
гореописания имот – частна общинска собственост, за изграждане на база за
размножаване и разселване на едър и дребен дивеч.
4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими
процедури по подготовката и провеждането на публично оповестения конкурс.
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